
 

 

Abstrakt 

 

Ve svých dílech se Pynchon zabývá složitým konceptem 

entropie a odhaluje, jak určité trendy v současné kultuře a 

společnosti, jako například konzumerismus, vykazují tendence 

podobné těm entropie. Tento objev odhaluje znepokojivé 

důsledky pro současnou kulturu a společnost, jako například 

tepelnou smrt kultury, kde se nové myšlenky přestanou 

rozvíjet, protože všechna intelektuální energie byla 

vyčerpána. Proto jsem se rozhodl prozkoumat tento pojem 

entropie, a jak se jím Pynchon zabývá ve svých dílech 

„Entropie,“ Dražba série č. 49 a Druhá Gravitace, které 

odhalují hlavní přispěvatele k větší entropii a znepokojivé 

důsledky tohoto pojmu pro současnou kulturu a společnost, z 

nichž některých jsme svědky už dnes. 

 Pynchon zkoumá dva hlavní dva druhy vědecké entropie, 

termodynamické a té informační teorie, v jeho rané povídce 

Entropie, kterou podrobně zkoumám ve druhé kapitole této 

práce. Tato povídka nabízí ničím nerušený pohled na to, jak 

se Pynchon zpočátku zabýval tématikou entropie, jejíž 

složitost se postupně zvyšuje v jeho pozdějších dílech 

Dražba série č. 49 a Druhá Gravitace. 

 Dražba série č. 49, kterou se zabývám ve třetí kapitole 

této práce, ukazuje značný vývoj a změnu v pohledu 

Pynchonova pojetí entropie zavedením Maxwellova démona. Přes 

námitky proti tomuto teoretickému konceptu, poskytuje naději 

zvrátit neúprosnou tendenci k vyšší entropii a tepelné 

smrti. Tento démon také představuje bod, kde se 

termodynamika a informační teorie setkávají. Čtenáři jsou 

vyzváni, aby se aktivně podíleli na obrácení účinků entropie 



 

tříděním informací, které nachází hlavní protagonistka, 

která, stejně jako čtenáři, procesem třídění zaujímá 

podobnou roli jako Maxwellův démon. 

Kromě toho, Dražba série č. 49 odhaluje, jak konzumerismus a 

korporace, které popohání konzumerismus, přispívají k vyšší 

socio-kulturní entropii a konečné tepelné smrti. 

 Druhá Gravitace, kterou krátce rozebírám ve čtvrté 

kapitole této práce, značí vrchol Pynchonových snah s 

tématikou entropie tím, že poskytuje postmoderní čtenářskou 

zkušenost, která je také vysoce entropická a hrozí 

vyčerpáním čtenářů, kteří se snaží protřídit přemíru 

informací uvnitř knihy, což podvrací tradiční čtenářské 

očekávání a zároveň odráží chaos a přebytek informací v 

součásné kultuře a společnosti. Korporace, jako například 

I.G. Farben, vyvstávají jako hlavní antagonisté a iniciátoři 

entropie a zrychlení ke stavu tepelné smrti nejen tím, že 

popohání neudržitelné vykořisťování konzumerismem, ale také 

podněcováním války aby vytvořili trh a poptávku pro rozvoj 

technologií hromadného níčení, jako například rakety V-2. 

 Tím, že Pynchon vytvořil svá pozdější díla tak, aby 

umožnovala velmi odlišné interpretace vysoce entropickými 

čtenářskými zkušenostmi, se zdá, že obrací účinky entropie a 

naopak podporuje cirkulaci jedinečných intelektuálních 

nápadů. Čtenáři jsou obohaceni zkušeností aktivní účasti na 

procesu třídění informací a stávají se zkušenějšími v 

rozlišování smysluplných informací od nadbytečných a 

zavádějících informací orientovaných na konzumery a šířených 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků 

korporacemi v současném světě. V důsledku toho, jsou čtenáři 

nabádáni k tomu, aby hledali vlastní výklady současného 



 

chaotického světa, který je prostoupený konzumerismem, místo 

toho, aby přijímali předpřipravené výklady nabízené 

hromadnými sdělovacími prostředky. 
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